
Årets lotteri har 15 vinster; som stadgarna säger, en vinst för var tionde
medlem.

Den som inte kan komma till utlottningen vid årsmötet den 15
februari ska inte glömma att lämna in en prioriteringslista senast dagen
före mötet. Tänk på att den som fått i uppdrag att  välja vinst åt någon
annan måste ha en fullmakt.

Vinsterna visas på sid. 1 och 4. De kan ses i större format i Galleriet
på webben,  galleri2.vallentunakonstforening.se, eller klicka via
hemsidan. Men allra bäst är  förstås att komma till Konstkuben i
Kulturhuset mellan  den 10 och 15 februari under bibliotekets
öppettider. Föreningen har en värd på plats alla vardagar mellan 16
och 18 och på lördag och söndag mellan 12 och 16. Lennart Ålund
kommer att presentera utställningen kl. 12 på lördagen, den 11/2 .
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 Vinsterna i medlemslotteriet

1
Surrounded by magic
Arch Pigment  Art 33x35 cm,
Dorina Mocan

2
Light III
Akvarell 23x23 cm
Helena Trovaj

3
Vid havet
Blandteknik 21x21cm
Ulla-Britt Hede

4
Dam med boa
Torrnålsgravyr 25x34 cm
Ann-Christin Lindvall Nordberg

5
Vi två
Keramik 25x27 cm
Vivi Calissendorf
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Årsmöte onsdag 15 februari kl. 19 i Kulturrummet
Se kallelse med dagordning  på sid. 2.

Alla medlemmar är välkomna!

Kalendariet
● 10 - 15 februari, Konstkuben

Utställning av vinsterna i medlemslotteriet
Visning 11 februari kl. 12, Lennart Ålund
Se ovan.
● 15 februari kl. 19, Kulturrummet

Årsmöte
Se sid. 2.

● 3 april kl 14
Skulpturvandring Södermalm, Anders Engman
Se  sid. 2 och nr 2/2017.
● 22 april kl. 14

Utflykt till Villa Akleja, Vaxholm
J.A.G. Acke-utställning

Se sid. 3.
● ? maj, Waldemarsudde

Visning Miró-utställning
● 10 juni, Bussutflykt till Österbybruk

Bruno Liljefors-utställning
Se  sid. 2 och nr 2/2017.
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Att se i grannskapet
Väsby Konsthall www.vasbykonsthall.com
Öppet onsdag, torsdag 12–17, fredag–söndag 12–16

Edsvik Konsthall www.edsvik.com
Öppet  tisdag–söndag 11–17

Galleri Aniara/Sollentuna bibl.www.bibliotekenisollentuna.se
Öppet måndag–fredag 9–19, lördag 11– 16, söndag 12–16

Överby Gård www.overbygard.org
Öppet lördag, söndag 12–16; Stäketleden, Rotebro

Länsmansgården www.osterakerskonsthall.se
Öppet lördag, söndag 12–16

Medlemsblad för Vallentuna konstförening Red.  Alf Åhbeck
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7Föreningens styrelse 2016

Ordförande Alf Åhbeck affe@ahbeck.se 51172488
Vice ordförande Stig Rybrink 0851171941@telia.com 51171941
Sekreterare Lennart Hallsten lennart.hallsten@gmail.com 51177387

Kassör Gun-Britt Sandström gunbritt.sandstrom
@zeta.telenordia.se 51173638

Ledamot Hans Göransson hans.g@telia.com 51177839
Suppleant Maj Norling ainamaj.norling@gmail.com 51172583

Suppleant Marjatta
Saastamoinen

marjatta.saastamoinen
@gmail.com 704006535

Inköpsgrupp
Mona Beck-Andersson, Stig Rybrink,
Louis Sparr, Lennart Ålund

Utställningsgrupp
Hans Göransson, Mats Nicklasson, Lena
Björn Svensson, Marjatta Saastamoinen

Konst i Roslagen
Stig Rybrink, Hans Dhejne

25/2–19/3 Eva Björk Hamne
LINIA, TEXTURA et  FORMA

akvarell
linje, yta, form

25/3-16/4 Helena Trovaj; Boris Culjat måleri
21/4–23/4 Edsvik Art Fair
13/5-4/6  Fia Kvissber; Maria Lilja

18/2–12/3 Annette Ahrenberg
Carola Edlund

blandade media
målning, skulptur

18/3–9/4 Gunilla Sköld Feiler
Linda Lasson

bildkonst
broderi

22/4–21/5 Akvarellsalong jurybedömd

18/2–26/3 Förening Renqvists verkstad samlingsutställning
1/4-7/5 Yumiko Shiozaki foto
20/5-25/6 Toshiki Karasawa objekt  Kallelse till årsmöte

Medlemmarna kallas till föreningens årsmöte i Kulturhusets Kulturrum
den 15 februari kl. 19 enligt nedanstående dagordning. Årsmöteshandlingar,
inklusive budgetförslag, kommer att finnas för nedladdning från föreningens
hemsida, www.vallentunakonstforening.se.

Efter årsmötesförhandligarna finns kaffe med hembakat bröd att tillgå.
Kvällen avslutas på traditionellt sätt med utlottning av vinsterna i
medlemslotteriet.

1 Mötet öppnas b 2 ordinarie ledamöter för 2 år

2 Fråga om mötet utlysts  i
stadgeenlig tid

c En suppleant för 2 år

3 Val av mötesordförande d En revisor för 1 år

4 Val av mötessekreterare e En revisorsuppleant för 1 år

5 Val av två justeringsmän f Inköpsgrupp. 3 pers. för 1 år

6 Verksamhetsberättelse g Utst.grupp. 3 pers. för 1 år

7 Ekonomisk berättelse h Valberedning 3 pers för 1 år

8 Revisorns berättelse 11 Eventuella arvoden

9 Fråga om  ansvarsfrihet 12 Beslut om budget och årsavgift

10 Val av (a - h) 13 Övriga ärenden

a Styrelseordförande för 1 år 14 Mötet avslutas

4/2–19/2 Kerstin Lagerman Haas
Stina Ström

keramik
måleri, keramik

25/2–12/3 Eliana Borozanov
Mari-Sofi Lorantz

måleri
teckning

18/3-2/4 Birgitta Jonvall Alm måleri,blandteknik
8/4–30/4 Överbygruppen Vårsalong
6/5–21/5 Margareta Öhberg Akvarell, måleri

4/2–26/2 Ulf Gripenholm måleri, grafik
11/3-2/4 Curt Barv måleri
4/3–26/3 Woo-Bock Lee origami, collage
8/4-7/5 Ebba Von Wachenfeldt glas

Dagordning

I Folktandvårdens väntrum, Tuna torg 4, heter utställaren under
februari och mars Solveig Danell.

Solveig Danell började måla på allvar för drygt tio år sedan, först i
akvarell sedan och numera mest i olja.  Målar ofta föremål som finns i
den nära omgivning men försöker göra egna tolkningar och förenklingar
av förebilderna. Under senare år har hon också börjat måla stiliserade
landskap med strävan mot det abstrakta, men målar också gärna
människor, särskilt porträtt.

Vår månadskonstnär

Skulpturer på Södermalm
Måndag 3 april kl. 14 träffas vi vid fontänskulpturen på Mariarorget

för att med Anders Engman som guide få ett smakprov av alla de skulpturer
som finns på ön.

 Deltagaravgiften är 100 kr. Mer information kommer i nästa nummer.
Anmälan till Lennart Ålund, 0761412299, mejl lennart.alund@gmail.com.

Bussresa till Bruno Liljefors
Vårens bussutflykt planeras till den 10 juni med Österbybruk som mål.

Vi kommer att se en jubileumsutställning med Bruno Liljefors och också
titta in till några konsthantverkare. Resan tar förstås hela dagen. Detaljerat
program med definitiva tids- och prisuppgifter kommer i senare nummer.

Medlemsnumren blev tyvärr felaktigt angivna på förra numret
av Vallentunapaletten. Det har dock ingen praktisk betydelse – det
korrekta numret som gäller för medlemslotteriet är det som står på
adressetiketten till detta nummer.

Kommer med våren

Utflykt till  Vaxholm
Läs på sid. 3.

Och kanske – visning av Miró-utställningen
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Museiguide

Utflykt till Villa Akleja i Vaxholm
Villa Akleja var konstnären J.A.G. Ackes hem från 1901. Bostaden har

inköpts av Ackesamlaren Claes Moser som bjuder in vår förening till ett
sekelskiftesevenemang under 1½ timme med Acke och hans fru Eja i
centrum. Claes berättar om konsten i hemmet och om livet i Villa Akleja
med vännerna Anders Zorn, Carl Larsson, Bruno Liljefors, Gustaf Fröding
och Verner von Heidenstam. Engagerat och initierat låter Claes oss träffa
en av de mest egensinniga företrädarna för sin generation. Villa Akleja är
ett kulturminnesmärkt hem, vars samling omfattar omkring 150 verk från
alla tidsperioder ur Ackes liv. Villan, med adressen Pilgatan 5 i Vaxholm,
ligger i ett område med några av Vaxholms större sommarvillor.

Konstnären J.A.G. Acke (1859-1924) har beskrivits som en idérik
mångfrestare som ständigt utvecklades och följde med sin tid. Han var en
centralfigur i konstnärskolonin Önningeby på Åland, och han utförde några
av förra sekelskiftets mest diskuterade målningar. Ernest Thiel förvärvade
flera av Ackes verk och blev en av hans mecenater. Du kan läsa mer om
Acke och Villa Akleja på nätet: http://villaakleja/se/villa-akleja/.

Konstsamlingen i Villa Akleja är endast tillgänglig för förbeställda
gruppbesök. Konstföreningen har bokat en guidning lördagen den 22 april
2017 kl. 14, med samling vid entrén senast kl. 13.50. Vi måste vara minst
20 och högst 45 besökare för att guidningen ska äga rum. Kostnaden för
guidningen är 250 kr per person, inklusive kaffe/te med smörgås och
sötsak. För att begränsa kostnaden för utflykten åker vi dit i egna bilar (tar
en dryg halvtimme) eller med SL, buss 610 eller 27A till Roslags-Näsby
trafikplats för byte till buss 670, som kör till Timmermansvägen i Vaxholm.
Denna resa tar ca 70 minuter.

Det finns busshållplats och parkeringsplatser i närheten. Villan är inte
helt handikappanpassad. Med rullator kan man inte ta sig till villans övre
plan.

För att anmäla dig till besöket gör du så här: Kontakta Lennart Hallsten
per telefon 08-51177387, alternativt 072-221 65 11, eller via e-post till
lennart.hallsten@gmail.com, och ange besökarnas namn, telefonnummer
och e-postadress. Om du/ni tänker åka dit med egen bil anger du hur många
medresenärer du kan erbjuda plats för. Om du/ni tänker åka dit med SL
eller vill resa dit som passagerare i annans bil anmäler du det. I det senare
fallet lämnar Lennart besked om vilken bilförare du kan kontakta och
bestämma träff med.

I samband med anmälan lämnar Lennart besked om det finns plats för
dig/er till guidningen. I så fall betalar du in visningskostnaden till
föreningens plusgirokonto 815931-1 och anger ditt/era namn. Anmälan och
betalning måste vara inne senast den 15 april 2017. Anmälan är bindande.
För frågor kring visningen, kontakta Lennart, som hälsar alla Mycket
välkomna!

NATIONALMUSEUM DESIGN www.nationalmuseum.se
Eero Aarnio en av Skandinaviens främsta designikoner
8 februari –23 april

Moderna Museet                                   www.modernamuseet.se
MARINA ABRAMOVIĆ THE CLEANER
 Marina Abramović är en av vår tids mest omtalade konstnärer – en
banbrytande föregångare inom performance som idag fortsätter att pröva
gränserna för konstbegreppet.
18 februari – 21 maj
LOULOU CHERINET
Installationer där rörlig bild och berättande är centrala element.
 11 mars –18 juni
SKRIVET I LJUS  DE FÖRSTA FOTOGRAFERNA
Verk ur museets unika daguerreotypsamling och verk av några av
historiens internationellt mest kända fotografer
8 april – 24 september

Prins Eugens Waldemarsudde             www.waldemarsudde.se
Joan Miró – Vardagslivets poesi
En stor utställning med verk av den spanske surrealisten Joan Miró
(1893-1983), en av 1900-talets mest uppmärksammade konstnärer.
11 februari – 4 juni
En sagolik skola – Folkskolan 175 år
I denna vandringsutställning visas en mängd konstskatter från förra
sekelskiftets läseböcker, jultidningar och barnbiblioteket Saga –
Sveriges största lässatsning någonsin. På Prins Eugens Waldemarsudde
visas samtidigt ett stort urval originalillustrationer av bland andra Carl
Larsson, Jenny Nyström, Elsa Beskow, Ottilia Adelborg och Einar
Nerman och även verk av prins Eugen  kopplade till skolor.
11 mars– 21 maj

Millesgården                                                www.millesgarden.se
GERDA WEGENER & The Danish Girl
I utställningen visas Gerda Wegeners målningar föreställande eleganta
och sensuella kvinnor, men som kvinnlig konstnär skildrar hon kvinnors
skönhet med lika delar inlevelse, förståelse och fascination.
4 februari - 14 maj
CHANEL BALMAIN DIOR MARIANNE BERNADOTTE - EN STILIKON
Med utgångspunkt från några av Marianne Bernadottes modeplagg från
främst 1970- och 1980-talen berättar vi om dessa franska modehus och
deras sömnad.
18 mars - 11 juni

Sven-Harrys konsthall sven-harrys.se
URBAN LARSSON
Urban Larssons målningar har vänt modernismen ryggen. och tycks

istället omfamna alla klassiska discipliner som nakenstudie, stilleben,
friluftsmåleri och porträtt.
18 februari – 16 april

Magasin III     www.magasin3.com
M*r>0r
Tony Oursler är en av nyckelpersonerna inom videokonstens utveckling.
11 februari – 11 juni
Gunnel Wåhlstrand
En omfattande separatutställning med konstnären som skapat en
extraordinär serie av storskaliga tuschmålningar på papper.
11 februari –11 juni

Fotografiska fotografiska.eu
Charlotte Gyllenhammar Natt
En retrospektiv utställning med fotografi, skulptur och film av
konstnären som har sitt eget fascinerande universum.
 – 5 mars

Artipelag    www.artipelag.se
Lars Wallin – Fashion Stories  Utställningen är uppbyggd kring fyra
teman – hantverk, couture, brud och scen.
 – 12 mars
Edmund de Waal och Giorgio Morandi   I utställningen möter den
brittiske keramikern och författaren Edmund de Waal (f. 1964) den
italienske målaren Giorgio Morandi (f. 1890, d. 1964) i en dialog om
stilleben och de enkla tingens magi.
7 april – 1 oktober

Kulturhuset Stadsteatern kulturhusetstadsteatern.se
Natura Dentata Utställningen tar sin avstamp i den hänsynslösa naturen.
Här möts konst och mode i en mörk omfamning.
17 mars - 18 juni

Spritmuseum www.spritmuseum.se
EGENTLIGHETER – LENA ANDERSSON & DAN WOLGERS.
Utställningen är formgiven av Dan Wolgers som en legering där objekt
och text har samma tyngd. Till ett trettiotal verk ur Wolgers produktion
har Andersson skrivit texter. Det urvalet utgör Egentligheter.
– 17 april
ROCKY PÅ SPRITMUSEUM
Seriehunden Rocky slår upp dörrarna till sitt nya hem på Spritmuseum. I
flyttlasset ingår såväl ateljé, som vardagsrum, kök och ett helt lantställe.
11 februari- 29 oktober

Thielska  Galleriet                                  www.thielska-galleriet.se
Konstnärlig blomstring. Art Nouveau från Rörstrand, 1895–1920
Slingrande former med inspiration från naturen utmärker konst och
hantverk i Jugend- eller Art Nouveau-stil vid sekelskiftet 1900.
18 februari – 4 juni

Styrelsen föreslår oförändrad årsavgift, 275 kr.

Betala in avgiften nu så att det inte blir bortglömt!

Föreningens PG-konto är fortfarande 81 59 31-1.
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MEDLEMSBEVIS - Vallentuna konstförening
för det år och med det medlemsnummer som anges ovan.

6
Lusthus/Periskop
Giclée fine art 33x33 cm
K.G. Nilsson

7
Amos 5:23-24
Serigrafi 33x30 cm
Peter Freudenthal

8
Vasaloppsåkare
Litografi 60x87 cm
Ina Almegård

9
Hundens allvarsamhet
Akvarell 46x33 cm
Magdalena Malmvall-Nisses

10
Manhattan
Litografi 33x41 cm
Lisa Rinnevuo

Fler vinster i  medlemslotteriet
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PORTO

BETALT

11
Danielle, movement 7
Giclée 55x35cm
Peter Sherman

12
Medvind
Keramik 22x20 cm
Margareta Lewkowics

13
Berättelse I och II
Akvarell 13x23 cm
Birgitta Salomonsson

14
Halssmycke Trassel XXL
Silver, hematitsten
Anette Roxnäs

15
Papegojor
Olja 52x40 cm
Amalia Årfelt


